
 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Interchange rozšiřuje služby rezervace valut online do osmi dalších 

českých měst 

 

Praha, 10. října, 2017:  Mezinárodní skupina Interchange, jeden z předních poskytovatelů 

výměny zahraničních měn na světě i v České republice, kde provozuje 40 poboček, 

s potěšením oznamuje, že po úspěšném otestování služeb online rezervace valut v rámci 

Prahy nabízí nově tuto službu také v osmi dalších českých městech.   

Zatím se valuty objednané přes online rezervační systém na webu Interchange daly 

vyzvednout pouze v pobočkách v centru Prahy a na pražském letišti. V říjnu se systém 

rozšiřuje o další lokality a je tedy možnost vyzvednout valuty objednané za online kurzy také 

v ostatních směnárnách, kde má Interchange své pobočky, a to v následujících městech: 

České Budějovice, Děčín, Hradec Králové, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Pardubice a 

Plzeň.    

Online rezervační systém Interchange se díky výhodným online kurzům a nulovým 

transakčním poplatkům stal oblíbeným již mezi zákazníky v Praze a společnost očekává, že 

se stane stejně atraktivním také v široké síti poboček směnáren v České republice, kde 

působí. 

Interchange nabídne i v ostatních českých městech velmi výhodné místní kurzy pro online 

objednávky, přičemž jediným rozdílem oproti službě v Praze je, že zákazníci mohou 

prostřednictvím online systému objednat pouze částky do výše 20 000 Kč. Zákazníci, kteří 

chtějí vyměnit vyšší částky, mohou zažádat o VIP sazby přímo u své místní pobočky, nebo si 

mohou valuty objednat emailem na adrese smena@interchange.cz.  

Marek Nácovský, ředitel Interchange pro Českou republiku, o novince řekl: 

"Po úspěšném otestování našeho online rezervačního systému v Praze jsme přesvědčeni, 

že bude stejně populární i v dalších městech, ve kterých působíme, a věříme, že naši 

zákazníci ocení výborné kurzy a služby, které jsme prostřednictvím tohoto nového systému 

schopni poskytnout. " 

Více informací o Interchange naleznete na www.interchange.cz.    

Konec. 
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O společnosti Interchange 

Interchange Group je jedním ze světových lídrů na trhu výměny a převodu peněz pro 

soukromé i firemní zákazníky.  

Skupina byla založena v roce 1990 a provozuje více než 130 poboček pro výměnu peněz 

včetně 40 v České republice a peněžní převody Western Union prostřednictvím sítě 1200 

smluvních partnerů ve 14 zemích na 4 kontinentech.  

www.interchange.cz 

 

Kontakt:  

Mediální agentura:             

JWA Prague s.r.o                        

Barbora Müllerová            

Email: barbora@jwa.cz            

Tel: +420 605 119 944            

 

 

 


